
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                              Вісник/ Visnyk-Newsletter     15.06.2018 

1. Піврічні свідоцтва / Mid-year Reports  
 

23/06/2018 

2/3 Клас - Class 

Зустріч з п. Іванкою за призначеним часом.     

                                                                      Interview time as per reply slip( class notice)  

 

30/06/2018  

Дош/1, 1, 2, 5, 6/7/8 

 Зустрічі з учителем від 12 год.  Батьки, будь ласка, виберіть час на інтерв'ю та 

заповніть на анкеті, що на столі біля кухні.          

Interviews from 12 o’clock. Parents, please choose a time slot on the Interview 

Sheets (on table near kitchen) 

 

2.   30/6/2018 – Борщ на обід                   
В цей день всі учні від Садочкa до 8 класу кінчатимуть навчання о год. 12пп., а учні  12 класу 

матимуть  вільну суботу. 

Батьківський комітет готовить смачний борщ, який буде на продаж від 

12 год. для учнів та батьків. Тому, що не буде звичайних замовлень 

обіду в День борщу, учням доведеться принести власну перекуску. 
 

 

30/06/2018  Borsch for lunch day.    

 All classes, including Kinder will finish at 12 0’clock. Year 12’s will not have classes on this day. The Parent 

Committee is cooking delicious borsch for lunch, which will be on sale for parents and children from 12 

o’clock. As there will be no regular lunch orders on Borsch Day, students will need to bring their own 

morning snacks for recess. 

 
3.  Нова звукова система 

           Завдяки нашому Батьківському комітету наша аудіовізуальна система оновлена. Багато часу і    

           зусиль було вкладено протягом багатьох місяців засідань, вишукувань та приймання рішень.    

           Дякуємо - успіх для всіх! 
 

           New audio- visual system 

           Thanks to our Parent Committee, our audio-visual system is renewed. A lot of time and effort was made 

over many  months of meetings, researching options and making decisions. Well done for all of us! 
 

4. Важливі дати / Important dates:                   7/07/18, 24/07/18      Kанікули / Holidays                       

                                                                                                      21/07/18      Початок 3-ої чверті / start Term3 

 

             Дякуємо всім за гарну співпрацю та бажаємо приємного відпочинку під час канікул.  

               А вчителям які їдуть у відпустку в Україну- п.Іванко і п.Яно - щасливої вам дороги! 
 

          Thank you everyone for your support during the term and have a safe and happy holiday. 

       To our teachers who will be holidaying in Ukraine, pani Ivanka and Yana, have a wonderful time! 
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  Кооператива  ДНІСТЕР  є спонсором нашої школи.   /        DNISTER  is a sponsor of our school. 
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